
Sevgili Okuyucular,
Hepimizin çok iyi bildiği gibi Türkler dünyada 

eşine benzerine rastlanmayacak refah, medeniyet ve 
adalet düzeninin temelini atmışlardır.

Batı, medeniyeti tarih boyunca çeşitli vesilelerle 
Türklerden görmüş, almış ve kendine mâl etmeye 
çalışmıştır. Haçlı seferleri dolayısıyla tekrar gördük-
leri bu parlak medeniyeti bizden devralıp, üzerine 
her türlü sömürgeciliği ekleyerek tek dişi kalan ca-
navar gibi bir medeniyeti inşa etmiştir.

Biz ise, 16. asırdan itibaren, dünyada öncülük 
ettiğimiz ilimleri bir kenara bırakıp falanın filanın 
ne dediğini anlatan adamlar yetiştirmeye, akli değil, 
nakli eğitime başladık. Düşünmekten, araştırmak-
tan vazgeçtik. Bütün bunların sonucu feodalizmin 
ayak basmadığı ülkemiz ağalar, şeyhler, şıhlar, haki-
miyetine geçti. Kendi iradesi, idealleri olmayan bir  
toplum haline geldik. 

Tarihte hak ettiğimiz yerlere yeniden gelmek, 
bilimi ön plana çıkarmak, “dilde, fikirde, işte birlik” 
ülküsü için vakfımız da her yıl Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Kongresi düzenlemektedir. Kongrelerimiz 
başta Türk Dünyası olmak üzere çağdaş dünyadaki 
sosyal gelişim, değişim ve bilgi birikimi çerçeve-

sinde bilgi alışverişi sağlayarak, Türk ülkelerini ve 
Türk halklarını daha iyi bir geleceğe taşıma yolunda 
önemli hizmetlerde bulunmaktadır.

Geçtiğimiz ay bu kongrelerimizn on altıncısı-
nı Kazakistan Cumhuriyeti’nin Çimkent şehrinde 
gerçekleştirdik. Türk coğrafyasının her noktasından 
kongreye katılan 200’ü aşkın bilim adamımız bu ve-
sileyle birbiriyle kucaklaşırken Türk Dünyası için 
çok ayrı bir önem ifade tarihte bilimin beşiği olan 
Çimkent, Türkistan, Taşkent, Semerkant ve Buhara 
şehirlerini de yakından tanıma imkânı buldular. 

Ev sahipliğini bünyesinde Turan Yazgan Hoca-
mızın adına bir enstitü de bulunan Miras Üniversi-
tesi’nin yaptığı bu kongrede emeği geçen herkese, 
ama özellikle bizleri gerçek bir Türk konukseverli-
ği ile ağarlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bolat 
Mirzaliyev başta olmak üzere kongre koordinatörü-
müz SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Vecdi Can’a ve tüm kongre kurullarında görev alan 
hocalarımıza teşekkürlerimizi sunmayı bir borç bi-
liyoruz.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan
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Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Cumhuriyetimizin 79. yılını kutladık, ama memleketimizin hali aklımıza düştükçe, içimiz burkul-
maya devam etti.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda bütçe gelirimizin tamamına yakınını iç borçlarımızın faizine ayır-
maya mecbur bir Cumhuriyet olmamalıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda kartel ve tröstlerin, hatta tekellerin devleti yönlendirdiği, bütün 
iktisadi gücün, on-on beş ailenin elinde toplandığı, gelir dağılımı fevkalade bozulmuş bir Cumhuriyet 
olmamalıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda bütün basın gücünün, bütün televizyonların birkaç aile tarafından 
paylaşılmış olmasının getirdiği sonuçlara katlanmaya mecbur bir Cumhuriyet olmamalıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda ülke içinde ve ülke dışında, devlet parasıyla, yabancı dilde öğretim 
yapan bir Cumhuriyet olmamalıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda özel okullarla resmi okullar arasında her seviyedeki eğitimde, 
korkunç bir kalite farklılığının yaşandığı, açık toplumdan kapalı topluma doğru bizi götüren bir eğitim 
yapısına sahip olmamalıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda ne pahasına olursa olsun, her vatandaşımızın sağlık garantisinden 
mahrum edilmediği bir Cumhuriyet olmalıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda hür, başı dik, müreffeh, huzurlu, güçlü, kendimize dönmüş, kendi 
gücümüzün farkında, kendi gücümüze güvenen, çok mutlu bir ülke olmalıydık.

Tanrı Türk’ü Korusun.
Şehzadebaşı, 24 Ekim 2002            Prof. Dr. Turan Yazgan


